
Format 1 

   Nomor Pendaftaran : 

 
 

FORMULIR PENDAFTARAN  

 

Nama Lengkap :                          

Nama Hijrah :                          

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan           

Urutan Dalam Keluarga : Anak ke …… dari …… bersaudara       

Tempat & Tanggal Lahir :                          

   Alamat : Jl. ……………………….                                             No. ….. RT/RW …..../....... Desa ……………………… 

  Kec. …………………………………. Kab. ……………………………………….   

  Prov. ……………………………………………….                                      Kode Pos:      

Nama Ayah :                          

 Tempat & Tanggal Lahir :                          

 Pendidikan :                          

 Pekerjaan :                          

Nama Ibu :                          

 Tempat & Tanggal Lahir :                          

 Pendidikan :                          

 Pekerjaan :                          

Telepon Orangtua :                          

 Alamat  : Jl. ……………………….                                             No. ….. RT/RW ......./....... Desa …………………… 

  Kec. …………………………………. Kab. ……………………………………….   

  Prov. ……………………………………………….                                      Kode Pos:      

 

Dengan mengisi formulir ini maka saya siap mematuhi semua peraturan pondok yang berlaku. 
 

 

 

Wali Calon Murid 

 

 

 

 

Mujur, ……………...……...... 

Calon Murid 

Nama Wali :                          

 Tempat & Tanggal Lahir :                          

 Pendidikan  :                          

 Pekerjaan :                          

 Telepon Wali :                          

Alamat Wali : Jl. ……………………….                                             No. ….. RT/RW …..../....... Desa ……………………… 

  Kec. …………………………………. Kab. ……………………………………….   

  Prov. ……………………………………………….                                      Kode Pos:      
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Format 2 

KETERANGAN LAINNYA 

 

1. Riwayat penyakit kronis   : ……………………………………………......……… 

2. Riwayat pendidikan anak   : 

a. Sekolah asal    : ……………………………………………......……… 

b. Sebab keluar / pindah  : ……………………………………………......……… 

c. Pernah mendaftar belajar di  : ……………………………………………......……… 

3. Kemampuan  :     

a. Menulis Latin :  Belum bisa  Bisa   Lancar 

b. Menulis Arab :  Belum bisa  Bisa   Lancar  

c. Membaca Latin :  Belum bisa  Bisa   Lancar 

d. Membaca Arab :  Iqro jilid ……  Iqro qiro’ati jilid ……     

        Qiro’ati jilid ……   Lainnya …………….. 

e. Hafalan Al-Qur’an Juz  : ……………………………………… 

 

4. Alasan anak memilih pondok ini : ……………………………………………………………….  

5. Alasan wali memilih pondok ini : ………………………………………………………………. 

6. Harapan orangtua kepada anak : ………………………………………………………………. 

7. Laju / Mondok  :   Laju  Mondok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujur, ……………...…...…...... 

Wali Calon Murid 

 

 

 

 

Paraf penguji: 
 
a………. 

 b. ……… 

c. ……… 

 d. ……… 

 

e. ……… 

 



Format 3 
 

PERILAKU KESEHARIAN 

(Untuk Pendaftar Banin dan Banat Umur di Bawah 10 Tahun) 

 

1. Tidur : 

a. Kebiasaan tidur :  Gampang   Sulit    Biasa 

b. Ngompol :  Biasa ngompol  Tidak ngompol  Kadang ngompol 

2. Makan : 

a. Frekuensi makan :  2x sehari   3x sehari   Tidak teratur 

b. Lamanya makan :  Cepat   Lambat    Lambat sekali 

c. Cara makan :  Makan sendiri  Disuapi    Kadang disuapi 

d. Porsi makan :  Sedikit   Sedang    Banyak 

e. Selera terhadap makanan pedas/bercabai :   Tidak suka      Suka      Sangat suka 

f. Kerapian makan :  Selalu tercecer  Tidak tercecer  Kadang tercecer 

3. Mandi : 

a. Cara mandi :   Mandi sendiri  Dimandikan  Kadang dimandikan 

b. Kesadaran mandi :  Tanpa disuruh  Terkadang harus disuruh  Harus disuruh 

4. Penampilan : 

a. Perhatian terhadap kerapian diri :  Sangat perhatian   Kurang perhatian   Tidak perhatian 

b. Frekuensi ganti pakaian :   Setiap mandi   1x sehari     Tidak menentu 

5. Sikap ekonomis :   Sering jajan  Suka menabung   Dua-duanya 

6. Sikap sosial 

a. Tolong-menolong :   Suka menolong  Jarang menolong   Tidak suka menolong 

b. Aktivitas :  Pendiam   Aktif   Hiper aktif 

7. Sikap terhadap nasihat :   Menurut   Tidak perhatian   Melawan 

8. Kebiasaan bermain : 

a. Batas waktu :  Teratur   Tidak tentu   Lupa waktu 

b. Lokasi bermain :  Sekitar rumah  Jauh dari rumah  Tidak menentu 

9. Keinginan anak :  Harus dituruti  Sering dituruti  Kadang dituruti 

 

Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan siap dipertanggungjawabkan di hadapan 

Allah. 

 

 

 

 

 

Mujur, ………………......….. 

Wali Calon Murid 

 

 

 

 

___________________________ 



Format 4 

 
PERNYATAAN SEHAT 

 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini  saya : 

Nama    : ............................................................................................. 

Tempat/Tanggal Lahir  : ............................................................................................. 

Pekerjaan   : ............................................................................................. 

Alamat   : ............................................................................................. 

      ............................................................................................. 

 

Orangtua dari : ............................................................................................. 

Nama Asli : ............................................................................................. 

Nama Hijrah/Kunyah : ............................................................................................. 

Tempat/Tanggal Lahir : ............................................................................................. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa anak saya tersebut, saat ini dalam keadaan sehat. Saat 

ini anak saya tersebut : 

- Sedang tidak menderita TBC / flek; 

- Sedang tidak menderita liver; 

- Sedang tidak menderita gangguan jiwa; 

- Sedang tidak menderita gangguan kesurupan; dan 

- Sedang tidak menderita typus. 

Mujur, ................................................. 

Wali Calon Murid 

 

 

 

 

____________________________ 



Format 5a 

SURAT PERNYATAAN MENTAATI PERATURAN 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 Setelah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di 

Pondok al-Manshuroh Mujur seperti tercantum berikut ini. 

 

 I. PERATURAN UMUM PONDOK 

 

1. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 

2. Mengikhlaskan semua  amalan hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 

3. Bertekad untuk meninggikan kalimat  ال إله إال هللا. 

4. Taat dan patuh kepada pimpinan dan pembina pondok berkaitan dengan pengaturan 

sistem pendidikan pondok selama kebijakan tersebut berada dalam koridor syari'at. 

5. Mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi. 

6. Mengutamakan azas ta'awun dalam melaksanakan kewajiban. 

7. Melaksanakan kewajiban dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. 

8. Saling mengalah dan berendah hati di antara sesama. 

9. Saling memahami dan saling menasihati. 

10. Menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. 

11. Menjaga kewibawaan dan harga diri. 

12. Memupuk semangat juang pada diri sendiri dan pada rekan sejawat, serta   

meninggalkan perkataan dan perbuatan yang melemahkan semangat. 

13. Berusaha menghidupkan sunnah dan saling mengingatkannya di antara sesama. 

14. Tidak memendam permasalahan yang berkaitan dengan pondok "di belakang", akan 

tetapi menyampaikannya pada pengurus yang berwenang atau langsung kepada 

pembina. 

 

 II. TATA TERTIB MURID  

1. Mematuhi peraturan umum pondok. 

2. Mematuhi tata tertib khusus keasramaan seperti tercantum berikut ini. 

a. Setiap murid wajib menjaga barang-barang dan perlengkapannya masing- masing. 

b. Menjaga kebersihan dan kerapian asrama.
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Format 5b 

c. Mandi dan makan tepat waktu. 

d. Tidur dan bangun tepat waktu. 

e. Memasuki sakan/asrama paling lambat jam 21:00 kecuali yang masih belajar di 

masjid. 

f. Merapikan tempat tidur masing-masing langsung setelah bangun. 

g. Wajib meminta izin kepada wali kelas, mas’ul sakan, serta Seksi Kesantrian dan 

Perizinan jika ada keperluan keluar, dan memberitahu apabila sudah kembali. 

h. Mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditetapkan pondok. 

i. Wajib menjaga ketenangan dan tidak membuat gaduh. 

j. Membeli kebutuhan sehari-hari dan jajan hanya di maqshaf.  

k. Tidak memiliki HP, MP4, player, memori card, perangkat internet, atau yang 

semisalnya di pondok maupun di rumah. 

l. Tidak membawa kendaraan bermotor ke pondok. 

m. Tidak menggunakan model baju atau potongan rambut yang menyelisihi syari’at 

Islam. 

n. Murid yang tidak mematuhi tata tertib ini akan dikenakan sanksi, maksimalnya 

dikeluarkan dari kedudukannya sebagai murid pondok. 

 

3. Mematuhi tata tertib khusus ta'lim di masjid dan di kelas seperti tercantum berikut ini. 

a. Petugas piket harus menyiapkan ruang belajar seperempat jam sebelum mulai. 

b. Para murid harus hadir di ruang belajar paling lambat lima menit sebelum mulai. 

c. Berpakaian rapi, sopan (putra memakai gamis atau jubah, sirwal atau sarung, dan 

penutup kepala), bersih, tidak berbau menyengat/tidak sedap. 

d. Tidak diperkenankan bercakap-cakap, berbisik-bisik, bersandar, atau tiduran ketika 

pelajaran berlangsung. 

e. Dilarang membawa makanan dan minuman ke ruang belajar. 

f. Apabila hendak meninggalkan ruang belajar untuk suatu keperluan harus seizin 

ustadz/ustadzah.



Format 5c 

 

III. TATA TERTIB WALI MURID  

 

1. Mematuhi peraturan umum pondok. 

2. Bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. 

3. Bersedia berta'awun dengan pengurus pondok dalam hal yang berkaitan dengan 

pendidikan anak. 

4. Mengkondisikan diri dan anak untuk mematuhi jadwal-jadwal kegiatan yang telah 

ditentukan oleh pondok, seperti jadwal pengantaran, jadwal penjemputan, undangan – 

undangan, dan musyawarah pondok, atau yang lainnya. 

5. Tidak membiarkan anak mengoperasikan HP tanpa pengawasan orang tua. 

6. Mematuhi jadwal pengantaran dan jadwal penjemputan; 

 

Maka kami bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Jika di kemudian hari   

kami tidak mampu untuk melaksanakannya maka dengan suka rela akan mengambil kembali  

amanah pendidikan yang telah diberikan kepada pondok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mujur, …………………………........ 

Wali Calon Murid 

 

 

    ________________________ 

Calon Murid 

 

 

_______________________ 



Format 6a 

 
LEMBAR PERTANYAAN UNTUK CALON MURID 

 

 
 

 

Nama Calon Murid :_________________________    

Program yang Diambil :_________________________ 

 
Soal  
 

1. Atas keinginan siapakah Anda bersekolah di pondok ini? 

Jawab: 

 
 
 

2. Pondok ini bertujuan mendidik  anak sholeh yang hafal Al-Qur’an sehingga 

menitikberatkan kepada pelajaran agama dan hafalan Al-Qur’an. Dan pondok ini tidak 

dapat memberikan ijazah resmi dari Negara, dan tidak pula memberikan kesempatan 

kepada murid untuk memperoleh ijazah di luar.  

a. Apakah Anda masih berminat bersekolah di pondok ini? 

b. Apakah nantinya akan meminta untuk ikut ujian persamaan di sekolah lain? 

Jawab: 

a. 
 
b. 

 
3. Apa alasan Anda sekolah di pondok ini? 

Jawab: 

 
 
 

4. Pondok ini peraturan-peraturannya serba ketat (silakan baca tata tertib pondok satu 

demi satu). Apakah Anda bersedia mengikutinya? 

Jawab: 

 

 

5. Bagaimanakah fungsi dan kedudukan ustadz dan ammi di pondok dibandingkan 

dengan orangtua Anda di rumah? 

Jawab: 

 
 
 

6. Siapakah yang akan menanggung biaya pendidikan selama sekolah di pondok ini? 

Jawab: 
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Format 6b 

 

7. Seandainya orang yang membiayai Anda sudah tidak sanggup lagi membayar, 

padahal Anda masih ingin belajar, apakah yang akan Anda lakukan agar Anda tetap 

dapat belajar di pondok ini? 

Jawab: 

 

 

 

8. Bagaimanakah kebiasaan belajar Anda, apakah lebih senang memilih tempat-tempat 

sepi dan tenang, ataukah lebih senang belajar bersama dengan teman-teman? 

Jawab: 

 

 

 

9. Di zaman moderen dan era globalisasi ini, teknolongi adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan. Apakah Anda termasuk orang yang dapat mengikuti perkembangan 

teknologi? 

Jawab: 

 

 

 

10. Apakah Anda dapat menggunakan HP, MP4 Player atau perangkat internet? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujur, ................................................. 

Calon Murid 

 

 

 

 

____________________________ 

 



Format 7a 

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK WALI CALON MURID 
 

 
 

 

Nama Wali :_________________________       

Nama Calon Murid :_________________________ 

Program yang Diambil :_________________________ 
 
Soal  
 

1. Pondok ini memiliki visi untuk mendidik anak sholeh yang hafal Al-Qur’an sehingga 

menitikberatkan kepada pelajaran agama dan hafalan Al-Qur’an. Dan pondok ini tidak 

dapat memberikan ijazah resmi dari Negara, dan tidak pula memberi kesempatan 

kepada murid untuk memperoleh ijazah di luar.  

b. Apakah Anda masih berminat menyekolahkan anak di pondok ini? 

c. Apakah nantinya akan meminta izin agar anak Anda bisa mengikuti ujian 

persamaan di sekolah lain? 

Jawab: 

a. 

b.  

2. Apa alasan Anda menyekolahkan anak di pondok ini? 

Jawab: 

 

 

3. Apa harapan Anda terhadap anak dengan menyekolahkannya di pondok ini? 

Jawab: 

 

 

4. Apakah Anda mengetahui, berada pada tangan siapakah tanggung jawab pendidikan 

anak? 

Jawab: 

 

5. Bagaimanakah fungsi dan kedudukan ustadz dan ammi di pondok dibandingkan 

dengan orang tua di rumah? 

Jawab: 

 

 

6. Pondok ini hanyalah sebagai mitra Anda untuk mentarbiyah anak. Apakah Anda siap 

bekerja sama sebaik-baiknya dengan pihak pondok (diantaranya  dengan cara 

memenuhi undangan musyawarah bulanan, dll.) untuk mewujudkan pendidikan yang 

baik pada anak? 

Jawab: 

 
7. Pondok ini peraturan-peraturannya serba ketat (silakan baca tata tertib pondok satu 

demi satu). Apakah Anda bersedia mengikutinya? 

Jawab: 

No. Pendaftaran : 

3 9 4 0    
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8. Dalam penanganan dan pengarahan anak didik, pihak pondok mengedepankan  

ar-rifq (menempuh metode terbaik dan terindah), mengutamakan kelembutan dan 

nasihat yang baik. Namun ketika usaha dan upaya yang penuh kelembutan tersebut 

dinilai sudah mencapai batas akhir karena tidak kunjung menghasilkan perbaikan 

pada anak didik, maka pondok bersikap tegas dan bahkan memberikan hukuman fisik 

yang masih berada dalam batas syariat. Apakah hal tersebut menjadi masalah bagi 

Anda? 

Jawab: 

 

9. Apa sikap Anda ketika anak mengadu tentang perkaranya di pondok ! 

Jawab: 

 

 

10. Pondok ini di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang senantiasa berpegang 

pada ulama kibar, bagaimana pendapat Anda? 

Jawab: 

 

 

11. Selama ini di manakah Anda taklim? 

Jawab: 

 

 

12. Pada Ustadz siapa Anda menimba ilmu agama? Tolong sebutkan ! 

Jawab: 

 

 

13. Pondok ini menerapkan kebijakan pembiayaan operasional dari iuran SPP, 

bagaimana pendapat Anda? 

Jawab: 

 

 

14. Pondok ini memiliki kemampuan yang terbatas berkaitan dengan mentarbiyah anak 

Anda, bagaimana bila di tengah perjalanan kami terpaksa mengembalikan amanah 

tarbiyah ini kepada Anda selaku orang yang paling bertanggung jawab atas 

pendidikan anak? 

Jawab: 

 

 

 

 

Mujur, ................................................. 

Wali Calon Murid 

 

 

 

 

____________________________ 

 



Format 8 

 

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN 

 

1. Kontribusi Pendaftaran Rp. 50.000, - 

2. Menyerahkan  : 

a. Foto Copy KTP wali 

b. Foto Copy Kartu Keluarga 

c. Foto Copy Akta Kelahiran Anak 

d. Foto Copy Ijazah/Rapor 

 


